PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO
ABAIXO-ASSINADO PELA EXTINÇÃO DA TAXA DE MARINHA
CONTA COM A PRESENÇA DE MAIS DE 500 NOVOS PROFISSIONAIS.

E

m defesa dos Corretores de Imóveis de Pernambuco e de todo o Brasil, o CRECI/PE
lançou na última quinta-feira (22/03), no auditório da FCAP (Faculdade de Ciências da
Administração de Pernambuco), o Abaixo-Assinado objetivando mais de um milhão de
assinaturas em todo o país, pela extinção ou mudança na Lei Federal 9.760/46, que versa sobre a
cobrança da Taxa de Marinha – Laudêmio.
O Presidente Daniel Florêncio, abrilhantando a solenidade, disse em seu discurso de abertura: “a
responsabilidade pela valorização da nossa categoria pertence a todos nós, corretores de
imóveis. E só com união e comprometimento é que conseguiremos alcançar o sucesso desejado.”
A saudação ficou por conta do Diretor Pedagógico, escritor, Frederico Mendonça, que ressaltou
três importantes aspectos para se alcançar o sucesso na corretagem imobiliária: “a qualificação
profissional, a rede de relacionamento e a boa imagem pessoal.” E, ao finalizar suas palavras,
frisou: “muitos buscam chegar ao topo da pirâmide, mas se esquecem de preparar para a
escalada, de se qualificarem para alcançar seus objetivos...”
Na ocasião 400 carteiras foram entregues aos novos profissionais, sob a palestra de Aurélio
Capua Dallapícula, Presidente do Creci do Espírito Santo, representando o Sistema Cofeci-Creci.
Em sua explanação deixou claro: “É preciso mais de um milhão de assinaturas em todo o Brasil,
que já estão sendo colhida em outros Creci's do país como do Espírito Santo, São Paulo, Minas
Gerais, Maranhão e Pernambuco. Com essa medida não apenas os corretores de imóveis serão
beneficiados, mas toda nossa população que terá seus custos com a transmissão da propriedade
reduzidos, através da extinção da taxa do laudêmio”.
O Conselheiro Federal, Petrus Mendonça ao encerrar a cerimônia deixou a mensagem: “o
acirrado mercado imobiliário pernambucano precisa de profissionais cada vez mais capacitados e
éticos, onde apenas os melhores permanecerão. Por essa razão, preocupado com a melhoria da
categoria, nosso conselho tem investido em ações na defesa e valorização de corretores de
imóveis.
Além dos Presidentes dos Creci’s; Pernambuco, Daniel Florêncio e Espirito Santo, Aurélio
Dallapícula, dos Conselheiros Federais Petrus Mendonça, Frederico Mendonça e Aguinaldo
Aprígio, compuseram a mesa também, o representante da Ademi( Associação das Empresas de
Mercado Imobiliário) de Caruaru, Rodrigo Pinheiro e Marilene Borges, representante da FCAP.
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